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1. УВОД- 

СЛ 2 В трета книга на царете в Стария Завет, в 

8 глава, ни е даден текста на молитвата на 
древния Соломон, в деня на освещаването на 
храма. В тази глава има няколко 
предположения в молитвата. Соломон 
предполага възможни ситуации за бъдещето на 
Божия народ, в които те изпадат в бедствие и 
Соломон изброява списък от възможни 
бедствия. Те са в основни линии седем на брой. 
Ние ще се спрем върху четвъртото поред. Защо 
ли? Защото в него е споменато положението в 
което се намираме ние в момента. 

2. ИЗЛОЖЕНИЕ- 

Ще разгледаме три неща в този текст, които 
се повтарят и в другите седем искания 

СЛ 3 3А) АКО- 37ст. 

1Царе 8:37  Ако настане глад на земята, ако настане мор, 
ако се появят изсушителен вятър, мана, скакалци, или 
гъсеници, ако неприятелят им ги обсади в градовете на 
земята им, - каквато и да е язвата, каквато и да е болестта, -   

Списъка от поражения и язви е твърде 
ограничен тук, но Соломон само загатва 
възможните инструменти на наказание с които 
Бог може да си служи. Много хора в такова 
бедствено време, задават неправилните 
въпроси: Бог ли праща или Сатана? Наказание 
ли е или изпитание? В търсене на тези отговори 
може да посрещнем Второто пришествие.  

Истината е че когато Бог допуска някоя от 
тези злини да се появи, Той може да наказва 
едни, а други да разбужда за духовно 
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бодърствуване. Исторически е доказано, че 
когато живота е добър, спокоен, мирен и 
проспериращ, хората забравят за Бога и дори 
стават нагли спрямо Него. Вярващите пък и те 
от своя страна стават лениви и чакат само 
леката и сладката страна на живота, и забравят, 
че за вярващия, живота тук на земята е 
непрестанна битка със Сатана и греха. Няма 
време за духовно лентяйстване. Нашата 
почивка предстои, но не сега. Тя не е и тук на 
земята. Ние може да отидем на почивка в 
България или дори в чужбина, но в тези 
почивки, ние само можем да се надяваме, че 
всичко ще е безпроблемно и безоблачно. И ако 
наистина е така, тогава трябва само да сме 
благодарни на Бога. 

Аз, често съм си мислел, колко съм 
благодарен на Бога, за това, че живота ми е 
преминал без да чувам воя на сирените, да се 
крия в бомбени убежища или да слушам как 
куршуми свистят покрай главата ми. Въпреки 
това, можем да твърдим с голям процент 
вероятност, че няма поколение да е минало, 
което да не преживее, някой от споменатите 
бедствия, под една или друга форма.  

Ние вярващите трябва да сме различни от 
хората в света, по това, че не се изненадваме и 
не се страхуваме от идващите до хората 
бедствия. Вместо това, ние трябва да сме 
готови и да реагираме правилно на тях.  

Какви са нещата които ни заплашват днес: 
-болест 
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-глад 
-криза в икономиката 
-размирици,протестите започнали преди дни, 

заплашват да вдигнат мира, да се пролее кръв, 
да бъдат спрени помощите за България, да 
спре и всичко което се прави в момента, да 
настъпи политическа несигурност, да се 
използва езика на умразата 

Как  реагират вярващите, на бедствията на 
деня? 

 

СЛ 4 Б)ТОГАВА-38ст 

Идваме до следващия стих на текста: 
1Царе 8:38  тогава всяка молитва, всяко моление, което би 

се принесло от кой да бил човек, или от всичките Ти люде 
Израиля, който ще познае всеки раната на своето сърце, и 
простре ръцете си към тоя дом,  

Вярващия не се чуди и не се бави. Той 
застава на молитва. Молитвата е адекватната 
реакция на вярващия.  

Въпроса е когато дойде такова време за 
молитва, каква да бъде молитвата ни? Текста 
ни подсказва, че всеки трябва да „разпознае 
бедствието на своето сърце“. Какво означавата 
тези думи? 

Когато дойдат бедствията, ние вярващите, 
също сме засегнати по един или друг начин. 
Всеки усеща бедствието със своето сърце. 
Защо ли? За да знае за какво да се застъпва и 
моли.  

Днес как трябва да се молим? 
-Ако си болен, се моли за изцелението на 

народа(не е задължително да си болен от 
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КОВИД. Ако сърцето ти е наранено от болест, 
моли се за всички болни.) 

-Ако си гладен, се моли да спре глада и 
дойде задоволеност 

-Ако си безработен, се моли да спре 
безработицата 

-Ако имаш бизнес се моли, Бог да помогне и 
коригира бизнес климата в България. 

-Ако се притеснен от размириците и усещаш, 
че нещата може да станат сложни поради 
протестите, моли се: 

- не да падне Борисов,  
- не Нинова да стане премиер 
- не Радев да победи 
Посочване на имена на Бога, не е най-

правилната молитва. Ние симпатизираме на 
един или друг, но: 

СЛ 5 Притчи 21:2  Всичките пътища на човека са прави в 

неговите очи, Но Господ претегля сърцата.  

Моли се Бог да издигне на време мъдри, 
смирени, със страх от Бога водачи. Помни: 

СЛ 6 Притчи  21:1  Сърцето на царя е в ръката на 

Господа, като водни бразди; Той на където иска го 
обръща.  

Бог ги знае и може да ги издигне. Щом има 
протести, аз не вярвам, че Бог очаква от нас, да 
отидем за да подкрепяме един или друг човек, 
една или друга партия. Той просто да следим 
политиката, и с молитвите си от рано да искаме 
доброто управление за България. Протестите 
са „молитвата“ на невярващите за промяна. 
Молитвите на вярващите са за добрата и 
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справедливата, богоугодната промяна да 
дойде. 

И ако молитвите ни са навреме и са се 
натрупали пред Божието присъствие, те ще 
свършат своето дело. Вижте това което става в 
България, става благодарение на нашите 
молитви. Това което ще стане (или няма да 
стане) в бъдеще, отново ще е резултата на 
наличието(или липсата) на молитви на 
вярващите. Колкото повече се молим, толкова 
по-добри ще са резултатите на избори, при 
смяна или каквото стане.  

СЛ 7 Ако имаше 10 праведника в Содом и 

Гомор, нямаше да погинат градовете. 

СЛ 8 Ако Авраам беше се застъпвал по-

настоятелно и беше намалил броя на 
праведниците, отново щеше да има избаление. 

СЛ 9 Ако Ниневиици не бяха постили, 

погублението щеше да е голямо.  
Ако Езекия не се беше помолил за живота 

си, Бог нямаше да продължи живота му с 15 
години: 

СЛ 10 Исая 38:5  Иди та кажи на Езекия: Така казва 

Господ, Бог на баща ти Давида: Чух молитвата ти, видях 
сълзите ти; ето Аз ще приложа на живота ти петнадасет 
години.  38:6  И ще избавя и тебе и тоя град от ръката на 
асирийския цар, и ще защитя тоя град.  

Ако Мойсей не беше се застъпил за Евреите 
в пустинята, Бог щеше да ги погуби.   

Не ми се сърдете, че постоянно 
проповядвам за молитва, на вас които идвате 
на молитвените събрания. Аз не го правя 
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защото не знаете или не можете да се молите, 
а защото ние сме тези на които Църквата, града 
и държавата дължи промените и успеха си, но и 
ние сме онези които правилно трябва да се 
молим. Молитвата е оръжие в една опасна 
война със силен враг. Ако на нас ни е дадено 
силно оръжие, но не знаем, как да го ползваме, 
то няма да ни ползва. Затова нека търсим на 
тези молитвени, къде е силата на оръжието ни?! 
Как да го задействаме!? Как да го заредим?! 
Къде е спусъка?! На къде да го насочим?! Колко 
време да стреляме?! Как да не хабим муниции?! 

 
За какво искаш да се молиш днес? 

Оръжието е в ръцете ти. Цели се правилно! 
Стреляй точно, не хаотично!  

  

СЛ 11 В) ТИ- 39ст. 

1Царе 8:39  Ти послушай от небето, от местообиталището 
Си, и прости и подействувай та въздай на всекиго според 
всичките му постъпки, като познаваш сърцето му, 
(защото Ти, само Ти, познаваш сърцата на целия човешки 
род),  

Когато ние се молим добре, Бог знае какво 
да прави. Той ще послуша, ще прости, ще 
въздаде. Той ще извърши всичко правилно и 
навреме. Бог очаква нашите молитви, за да 
работи! Бог очаква ти и аз да свършим 
домашната си работа, за да продължи смело и 
мъдро да ни учи нас и да коригира света около 
нас. Ние сами нищо не можем, но ако 
декларираме Неговата сила, власт и 
господство, Той ще ги демонстрира, а ние ще 
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имаме за какво да свидетелствуваме. Ако 
мотивите ни са конкретни, тогава ще можем да 
кажем: Ето за това се молихме и това 
получихме! 

Пр.Днес с.Вили ми казва за внучката си. 
Момичето е на двадесет години и с.Вили един 
ден я извикала да види едно цвете което не 
цъвтяло. Там пред внучката си, с.Вили се 
помолила това цвете да цъфне и не след дълго 
то цъфнало. С.Вили извикала внучката и 
внучката и казала: Бабо, то цъфна, защото ти се 
моли то да цъфне.  

За каквото се молиш, това Бог ще даде!  
От къде съм сигурен ли? От последното, 

което научаваме от нашия текст: 

СЛ 12 Г) ЗА ДА- 40 ст. 

1Царе 8:40  за да Ти се боят през всичкото време, когато 
живеят на земята, която си дал на бащите ни.  

Една от причините поради които Бог 
отговаря на молитвите на вярващите е защото, 
чрез отговора на тези молитви, Бог се прославя. 
Знаете ли, че чуждестванни пастири са искали 
нашата църква да се моли за техни проблеми! 
Защо? Защото те знаят, че Бог отговаря на 
нашите молитви. Кажете ми какво ще стане, ако 
във Варна се разчуе, че Бог отговаря на 
молитвите на вярващите от нашата църква? 

Много хора ще дойдат за да поставят 
нуждите си в списъка на нашите молитви, но и 
много хора ще се страхуват, беззаконията им да 
не попаднат, в списъка на нашите молитви.  
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Тогава в града ни ще дойде страх от Бога, 
Който отговаря на нашите молитви.  

3. ЗАКЛЮЧЕНИЕ- 

Какво да се молим днес? 

За България: 

За мора, Бог да изведе България от списъка 
на опасните страни и смъртните случаи да 
престанат. 

За икономиката, Бог да доведе инвестиции в 
България, които да не отиват в джобовете на 
алчни политици, а да създадат работни места и 
успяващ бизнес. Корумпираните бизнесмени да 
банкрутират. Заграбеното от народа да се 
върне за доброто на народа. Мафията да не 
управлява политиците и прокуратурата.  

За протестите: Бог да вразумява сегашните 
управляващи, и да подготви добри, 
справедливи, богобоязливи следващи 
управници 

Да не спира изграждането на маг. „Хемус“ 
 

За Варна: 

Да се застрои подходящо „дупката“ на 
центъра 

Да имаме електрически влак от летището до 
Златните пясъци. 

Да има Втори Аспарухов мост 
Да се изгради европейско яхтено 

пристанище 
Да се оправят улиците в същински и широк 

център 
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Вие добавете останалото! 


